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A Magyar Elektrotechnikai Egyesület
adatvédelmi tájékoztatója
oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos
e-mailek küldéséről
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre
út 5. III. em., 01-02-0000390, adószám: 19815754-2-42, telefonszám: 06-1-3530117, e-mail: mee@mee.hu, önállóan képviseli: Tilesch Péter irodavezető,
adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu),
mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a következőkről:
Oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztató e-mailek küldése a MEE
részéről
Oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztató e-mailek küldése adatkezelésének összefoglaló táblázata
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1. Érintett kérheti azt, hogy a MEE őt e-mailben megkeresse oktatással,
továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztatókkal, amelyek tartalmazhatnak
reklámnak minősülő információkat is (lényegében eDM leveleket is küldhet
az Adatkezelő feliratkozás esetén).
Mi az adatkezelés jogalapja?
2. Az oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztatók küldésére történő
feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk (1) a)).
Kik az érintettek?
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki oktatással,
továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztatókról rendszeresen értesülni kíván,
ezért adatainak megadásával e szolgáltatásra feliratkozik.
Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?
4. A kezelt adatok köre és célja:
név
azonosítás
Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga) az
Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és
ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.
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e-mail cím
szakmai terület

tájékoztató kiküldése
tájékoztató

Mi az adatkezelés célja?
5. A célja a címzett rendszeres tájékoztatása oktatással, továbbképzéssel
kapcsolatban
a
MEE
által,
amely
tájékoztatók
reklámokat
tartalmazhatnak.
Meddig tart az adatkezelés?
6. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes
adatokat, amíg
a. az érintett le nem iratkozik, vagy
b. hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés megadására
nyitva álló határidő lejár, ennek eredménytelen letelte esetében az
adatot törli.
Mi az adatkezelés módja?
7. Az adatkezelés módja:
a. feliratkozás elektronikusan, manuálisan
b. küldés elektronikusan, automatizáltan
c. leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
Honnan vannak az adatok?
8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Történik adatközlés harmadik fél számára?
9. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?
10. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:
részletesen lásd külön fejezetben.
Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?
11. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen
nem történik.
Hozzájárulást hogyan lehet visszavonni?

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga) az
Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és
ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.
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12. Az érintett a tájékoztató levelek küldéséről bármikor leiratkozhat az
elektronikus levelek alján található link segítségével, valamint a
mee@mee.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
13. Postai úton a következő címen iratkozhat le: Magyar Elektrotechnikai
Egyesület, 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em.
Egyéb
14. Az Adatkezelő a feliratkozottak listáját háromévente felülvizsgálja, és a
további tájékoztató levelek küldéshez megerősítő hozzájárulást kér. Annak
az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az
Adatkezelő törli az adatállományból.
15. Adatkezelő a kiküldött levelek olvasottságáról, a linkekre történő
kattintások segítségével, statisztikát vezet, amely statisztikákat megoszthat
harmadik személyekkel, például a levelekben hirdetőkkel. A statisztikai
adatok nem tartalmaznak személyre visszavezethető adatokat.
Milyen jogaim vannak és azokkal hogyan élhetek?
16. Érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való
jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz
való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) a
mee@mee.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött
nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén
fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd:
NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és többek
között sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek
figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai
egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő
vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha
egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a
joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az
Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az
érintettet és arról nyilvántartást vezet.
Adataim biztonságban vannak?
17. Adatbiztonság: az Adatkezelő biztosítja
a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő
rendszer)
jogosulatlan
személyek
általi
hozzáférésének
megtagadását
b. az
adathordozók
jogosulatlan
olvasásának,
másolásának,
módosításának vagy eltávolításának megakadályozását
c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan
bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan
Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga) az
Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és
ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.
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d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

megismerésének,
módosításának
vagy
törlésének
megakadályozását
az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés útján történő használatának megakadályozását
azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek
kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes
adatokhoz férjenek hozzá
azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes
adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek
továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy
bocsáthatják rendelkezésére
azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely
személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő
rendszerbe
a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az
adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének,
másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását
azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható
legyen
azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése
során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes
adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen
megváltoztatni:
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Egyéb
18. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem
szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést)
megtagadja.
Lezárva: 2019. augusztus hó 21. napján
Tilesch Péter irodavezető
Magyar Elektrotechnikai
Egyesület

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga) az
Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és
ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

